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w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy oraz Gminny ZahJad Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia

mieszkańców MILÓWKI, ie w dniach od 2t do 24 maja (tj. od poniedziałku do czwartku)

2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:
- Zuryty sprzęt elektryczny i elektroniczny /m.in. telewizory' monitory, lodówki,

pralki, radia, kuchenki elektryczne, el ektry czno - gazowe itp. /;
. stare meble, dywany, vty|<ładziny podłogowe' okna, drzwi, ościeznice' rynny;
. zużyte opony - Ęlko opony z samochodów osobowych !!!

odbiory będą odbywać się w następujących dniach:

1 . Milówka Górna _ 21.05.2012r. - odpady na|eŻy wystawiać wzdŁui u|ic:
Tu rysĘczn a o Bes kidz ka, Ja giello ńska- pow y żej przejazdu ko l ej owego

2. Milówka Dolna _22.05.2012r. - odpady na|eŻy wystawiać wzdłuż ulic:
Jana Kazimierza,Kałuźla /Sklep GS/' Kaflarska, Torowa

3. Milówka Centrum _23.05.20|2r. - odpady na|eŻy wystawiać wzdłuż ulic:
Jagiellońskao Jana Kazimierza, Dworcowa' Plac Targowy

4. Milówka osiedle _24.05.2012r. . odpady na|eŻy wystawiaó wzdłuŻulic: Grunwaldzka

Dodatkowo w/w dniach odpady można dostarczyć na bazę GZGK w Milówce /dawna
oczyszczalnia ściekówl przy ul. Grunwaldzkiej w Milówce w godz. od 800 do 1400

UWAGA!!!
Przvpominamv. że należv wvstawiać tvlko wvmienione odpadv.

Wvstawione inne niż wvmienione odpadv nie beda odbierane.

Prosimy nie wystawiać odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej m.in. wulkanizacji,
blacharstwa samochodowego itp. odbiór tych odpadów może zostać wykonany przez GZGK

w Milówce na osobne zlecenie, za odpłatnością.

Gromadzone odpady nie mogąutrudniaó ruchu i zagraŻaÓjego bezpieczeństwu.
Powinny takŻę umoŻliwić ich w miarę dogodny załadunek na duŻy samochód cięzarowy.

Informuj€DY, iż odpady wielkogabarytowe na|eźry wystawiać do godz. 10:00.
Po Ęm terminie odpady nie będą odbierane.
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